
شاعر املليون.. ماذا أضاف لك؟
فالح بن قشعم: شاعر املليون نقطة انطالقة كبيرة لكل من شارك 
به، بغض النظر ان كان الشاعر مغمور أومشهور، فهو برنامج لديه 

مساند متينة حتت كل أطرافه، بالنسبة لي اضاف الكثير.
بدر الالمي: برنامج ضخم ميتلك جميع املؤهالت الناجحة ال أنكر 

انه أشعل األنوار لطريق شعرائه.
لكنه كأي ش����يء له عيوبه ول����ه مزاياه.. وأض����اف لي اضافة 

جميلة..
 ب��در.. بالنس��بة لنقدك ال��اذع بكتابك املوجه ل� »ش��اعر املليون« 

وتأثيره على عاقتك بأسرته؟
ذكريات جميلة جمعتني مع شاعر املليون مازلت احتفظ بها فأنا 
كتبت وجهة نظري اخلاصة وآرائي الشخصية وانتقادات ال ارى بها 
أي جتريح، امنا بنيت على أس����س فكرية أدبية ال تخص العالقات 
الشخصية فهي وان اختلفت معهم لن تغير عالقتي بأسرة البرنامج 
فمازال الود موجودا من ناحيتي، أما ان كان االختالف من ناحيتهم 

فهو من باب »إن لم تكن معي فأنت ضدي«. 
فال��ح ما رأيك مبا وجه بدر من انتقادات للبرنامج، هل ترى انه ظلم 

)شاعر املليون(؟

بدر الالمي عاش أجواء البرنامج درس جيدا الشيء الذي انتقده، 
فقد انتقد بكل ما أوتي من أدب وفكر سام، وتبقى هذي أفكاره وآراءه، 
فلو رأينا املوضوع بش����كل عام، بدر أتى باإليجابيات والسلبيات 
معا فل����م يقصد الهجوم ووجه نقده للبرنامج وليس ألش����خاصه 
فأن����ا وان خالفته في كثير مما قاله إال انها أفكاره ولن تتغير ألنها 

من منظور شخصي.
الساحات الشعرية االلكترونية أصبحت متنفسا للشعراء مع وجود 

الفضائيات واملطبوعات؟
فالح بن قش����عم: رمب����ا ألنها تعطي احلري����ة الزمنية واملكانية 
والفكرية للشاعر وحترره من قيود املطبوعات والفضائيات، غير 
أن اإلعالم بطيء في اس����تيعابه لألسماء واألقالم الشعرية اجلميلة 

فترى ذهابهم للشبكة العنكبوتية مبررا لهم حيث الالقيود.
بدر الالمي: الش����بكة االلكترونية تستقبل أي قلم سواء ان كان 
جميال أو ال.. وإن كثرت األسماء االلكترونية يبقى للظهور اإلعالمي 
نكهته اخلاصة ولو نالحظ الشبكة العنكبوتية كانت هي اخلطوة 

األولى لكثير من الشعراء اإلعالميني احلاليني.
بش��كل عام.. هل ترى أن القنوات واملطبوعات الشعرية قصرت في 

حق الشعر والشعراء؟

فالح بن قشعم: نعم قصرت بشكل كبير، فالساحة الشعبية اآلن 
بطيئة في احلركة الصحيحة، وبدأت تطبل لشعراء ليسوا بشعراء، 
وهنا قد ظلمت الشعر والشعراء معا، وأغمضت عينها عن مبدعني 

لم يحظوا بالفرصة املناسبة في الوصول للساحة.
بدر الالمي: أعطت الذين يستحقون حقهم، وأعطت أيضا للبعض 
فوق حقهم، ولو قدمت األفضل ألنصفت الشاعر والشعر وجمهوره، 

ولكن بشكل عام طغت عليها املجامالت بشكل كبير.
ماذا أضفت للعالم الشعري؟

فالح بن قش����عم: فالح أضاف شاعرا الى الساحة، ولكن الساحة 
أضافت الكثير لفالح، فقد توسعت دائرتي الشعرية والفكرية، واألخص 
مشاركتي بشاعر املليون فقد أضافت ملسيرتي الشعرية الشيء الكثير 

وكانت فرصة ألضيف لنفسي الكثير في العالم الشعري.
بدر الالمي: العالم الشعري أضاف لي الكثير من قيم وافكار مجتمع 
وجمهور راق، واجتهادي إلرضائهم وإرضاء نفسي مسؤولية كبيرة 

جدا، وأنا لم أضف لهذا العالم اجلميل غير الشعر.
ما رأيك في شعر احلداثة؟ وهل تعتقد الشعراء اجتهوا له مؤخرا؟

فالح بن قش����عم: من رأيي لو تغير الش����كل التقليدي للقصيدة 
الشعبية لتشوهت، وكثير من الشعراء اآلن اجتهوا للحداثة ولكن 

كل بأسلوبه وقناعاته وكيفية تقدمي أفكاره.
بدر الالمي: احلداثة هي أس����لوب أدب����ي حديث متحرر من قيود 
األدب التقليدي.. فالش����عر احلر وشعر التفعيلة مثال من األشكال 
الشعرية احلديثة وهناك الكثير ممن أبدع بها.. وال مانع ان يتطور 
الشكل الش����عري ما دام ملتزما بقيمته األدبية الراقية ولم ينحدر 

كما في فعل »أدونيس«.
تعددت املدارس الشعرية وتعدد شعراؤها ورموزها، وأيضا شلليتها، 

فإلى أي مدرسة تنتمي؟
فالح بن قش����عم: أنا ال انتمي الى أي مدرسة، أنا فقط أحاول ان 
أكتب نفس����ي في القصيدة واح����اول ان أكون أنا، أن أكون فالح بن 

قشعم.
بدر الالمي: ال أنتمي الى مدرسة شاعر معني، فكل املجددين األوائل 

شعراء كبار، استفيد منهم، شعري واجهة بدر فقط.
كلمة أخيرة تقدمها لقراء »األنباء«؟

فالح بن قشعم: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وكما عودتنا »الواحة« في 
كل شهر فضيل ان تأتي باجلميل، ومبارك على اجلميع الشهر.

بدر الالمي: شكرا على هذه االستضافة وأمتنى ان أكون عند حسن 
ظن القراء وأبارك لهم كذلك مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

بدر الالمي:
 االختالف من ناحيتهم هو من باب »إن لم 

تكن معي فأنت ضدي« 

فالح بن قشعم: 
أنا أخالفه في كثير مما قاله إال أنها أفكاره ولن 

تتغير ألنها من منظور شخصي 

فالح بن قشعم، أحد جنوم شاعر املليون، وأحد جنوم الشعر، شاعر من الزمن اجلميل، لقصائده جو آخر، وجزالة منغمسة في موروث الشعر 
األصيل واإلبداع، وجمال ال متناه، وفي اجلانب اآلخر شاعر وكاتب، مشاكس نوعا ما، شارك في شاعر املليون، وله مشاكسات صحافية عديدة 

باالضافة الى كونه شاعرا حساسا مييل الى تغيير الكلمة الى فكرة شعرية تصفق لها الذوائق: 

الالمي وبن قشعم

ب��س��اع��ات��ه��ا ت���س���ري  ال  ق��ب��ل  س��ري��ت��ه��ا   ..
وان��������ا ت��ق��ب��ل��ت��ه��ا ف�����ي ك�����ل ح���االت���ه���ا
ك���ب���ي���ر واك����ب����ر م����ن ال���ل���ي���ل���ة وزالت����ه����ا
ك���ل���م���ة ح���س���ن���ات���ه���ا ت���ش���ف���ع ل��س��ي��ات��ه��ا
ت���ن���زف وف���ج���وات���ه���ا م����ن ق����و ط��ع��ن��ات��ه��ا
ل���و ذع���ذع���ت ل�����ي.. ب��س��ل��وت��ه��ا وس��ج��ات��ه��ا
اص��������ادم امل���ع���ض���الت اب����ق����در ص��ك��ات��ه��ا
واج���م���ح ب��ن��ف��س��ي ل��ي��ا م���ن ط���ول اس��ك��ات��ه��ا
ال���ل���ي ع���ل���ى ال���ط���اي���الت ات������رز راي���ات���ه���ا
م���ان���ي ع��ل��ى ك��ي��ف واق���ع���ه���ا وم��ش��ه��ات��ه��ا
واف���ات���ه���ا اهلل  خ���ل���ق  اض����ع����وف  واع����ل����م 
ع���زي���ز وال���ن���ف���س م���اي���رض���ى اله��ان��ات��ه��ا
م���ا ي��ن��ح��ن��ي ل���و ح��ن��ت االي������ام ه��ام��ات��ه��ا
وال أح��ي��ا م��ث��ل ع��ال��م م��ن ح��س��ب��ة ام��وات��ه��ا

ال���ب���ارح���ه ل��ي��ل��ة م���اه���ي���ب م���ث���ل ال��ل��ي��ال
ك��ل ح��ال ع��ل��ى  وارد  ع��ل��ي واخل��ط��ا  اخ��ط��ت 
ط���وف���ت���ه���ا الن�����ي أك����ب����ر م����ق����ام اجل�����دال
االرجت���ال م��ن  اص��ن��ع  ك��ي��ف  ال��وق��ت  علمني 
س��ري��ت��ه��ا وال���ط���ع���ون امل��ب��ط��ي��ة الت�����زال
وان����ا م���اع���اد احت��م��ل م���ن ه��ب��وب ال��ش��م��ال
ح���زي���ن وال���ل���ي ب��ق��ل��ب��ي ف��ي��ه ل���و م��اي��ق��ال
اشتعال س��ري��ع  ل��ون��ي  خ��اط��ري  وس��ع  ازرع 
م��ا أص��ع��ب م��ن امل��ع��ض��الت اال دم���وع ال��رج��ال
الض���دن���ي واق�����ع االي��������ام.. اش����د ال���رح���ال
اجل��م��ال واس����وق  خ��ال��ي  خ��ال  لنفسي  اص��ن��ع 
ال��س��الل ل��ل��ك��اي��د وض����رب  ال��رج��ل خ��ل��ق  ان 
ل����ذا ي��ظ��ل ال��ش��م��وخ اي���ف���وق ش���م اجل��ب��ال
ام����وت وان����ا ع��زي��ز وف����ي غ��ي��اب��ي س����ؤال؟

عل���ى ح���د النع���اس أغمض���ت عين���ي واألل���م مكبوت 
.. وس���افر ب���ي خيال���ي ف���ي بح���ور الس���مع والطاعه

وش���فت أش���يا كثي���رة س���اكنة ب���ني االم���ل وامل���وت 
وأوجاع���ه واألي���ام  الي���اس  ح���د  عن���د  تالق���ا   ..

عل���ى ح���د النع���اس أبح���رت اراق���ب جنمتي بس���كوت 
س���اعه بوجهت���ي  وأت���وه  يخفيه���ا  اللي���ل  ظ���الم   ..

وأش���وف احلل���م بعيون���ي ام���ل وبداخل���ي ومفت���وت 
واس���باعه الي���اس  وأه���دم  فين���ي  بق���ا  م���ا  أملل���م   ..

وأج���ر الص���وت مير الص���وت ما جاوب ص���داه الصوت 
ملتاع���ه أح���الم  داخل���ي  وأح���رق  بس���كوت  أون   ..

ي���ا يوس���ف ص���ارت الضحكة تل���وت بداخل���ي وتلوت 
ماالع���ه القل���ب  والع  اطلعه���ا  كي���ف  ادري  وال   ..

)س���كاكني البه���م( تنه���ش قف���اي وخاط���ري مفل���وت 
س���ماعه واألذن  له���م  الش���وفة  أثن���ي  أق���در  وال   ..

أخ���اف الق���ى اخوي���اي بوس���طهم وامل���وت كل امل���وت 
وأوجاع���ه واألي���ام  التاب���وت  ربع���ي  االق���ي   ..

 يا يوسف        دموع الرجال

فالح بن قشعم

 بدر الالمي
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